
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 6 червня 2006 року                                                                                  № 602

Про комісію з питань почесних 
звань та нагород виконавчого 
комітету Кіровоградської міської 
ради

Відповідно до ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",  враховуючи  зміни  у  персональному  складі  виконавчих  органів
Кіровоградської  міської  ради,  виконавчий  комітет  Кіровоградської  міської
ради

В И Р І Ш И В  :

1.  Затвердити  Положення  про  комісію  з  питань  почесних  звань  та
нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської ради (додається).

2. Затвердити новий склад комісії з питань почесних звань та нагород
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради (додаток).

3. Визнати такими, що втратили чинність:
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської  ради  

від 21 листопада 2002 року № 1362 "Про затвердження нового складу комісії
з питань почесних звань та нагород";

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 20 жовтня 2003 року № 1151 "Про внесення змін та доповнень до додатка
до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 21 листопада 2002 року № 1362 "Про затвердження нового складу комісії
з питань почесних звань та нагород";

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 25 лютого 2004 року № 276 "Про внесення змін та доповнень до додатка
до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
від 21 листопада 2002 року № 1362 "Про затвердження нового складу комісії
з питань почесних звань та нагород".

Секретар міської ради                                                                              Л.Калкіна



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради 
від 6 червня 2006 року № 602

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань почесних звань та нагород

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради

1. Комісія  з  питань почесних звань та  нагород виконавчого комітету
Кіровоградської  міської  ради  (далі  -  Комісія)  утворюється  з  метою
попереднього  розгляду  клопотань  щодо  нагородження  державними
нагородами, присвоєння почесних звань України, нагородження відзнаками
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, відзнакою виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради "За заслуги" І, II ступенів, присвоєння
звання  "Почесний громадянин м.  Кіровограда"  та  відповідних нагородних
документів.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної
Ради України, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3.  Комісія  відповідно  до  покладених  на  неї  завдань  здійснює
попередній розгляд клопотань щодо нагородження та присвоєння почесних
звань,  вносить  на  розгляд  міському  голові,  виконавчому  комітету
Кіровоградської міської ради відповідні пропозиції.

4.  Утворюється комісія у складі голови, заступника голови, секретаря
та членів комісії.

До  складу  комісії  входять  представники  відділу  кадрової  роботи,
юридичного відділу, інших виконавчих органів міської ради, депутати міської
ради та депутати обласної ради (за погодженням), представники підприємств,
установ, організацій (за погодженням).

5.  Підготовку  матеріалів  на  засідання  комісії  та  організаційне
забезпечення її діяльності здійснює відділ кадрової роботи.

6. Організаційною формою роботи комісії є засідання. Дату проведення
засідання комісії визначає голова комісії після отримання від відділу кадрової
роботи  повідомлення  про  надходження  клопотань  щодо  нагородження  та
присвоєння звань, опрацювання відповідних нагородних документів.

7. Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні
більш як половина її членів.
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8.  На  засідання  комісії  можуть  запрошуватися  представники

виконавчих  органів  міської  ради,  які  вносили  відповідні  подання  щодо
нагородження та присвоєння почесних звань.

9.  Рішення  комісії  приймаються  більшістю  голосів  присутніх  на
засіданні членів.

10.  Засідання  оформляються  протоколом,  який  підписують  голова
комісії (в разі відсутності голови комісії протокол підписує заступник голови)
та секретар комісії.

11.  Результати  розгляду  нагородних  документів  повідомляються
виконавчим органам міської ради, які вносили подання, секретарем комісії не
пізніше ніж через 2 дні після засідання.



Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
від 06 червня 2006 року
№ 602

СКЛАД
комісії з питань почесних звань та нагород

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради

Голова комісії

Перевозник
Анатолій 
Володимирович

-  директор  адміністративного  департаменту  —
заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

Заступник голови 
комісії

Скороход
Валерій Семенович

- директор департаменту з гуманітарних питань — 
заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради

Секретар комісії

Велика
Світлана Степанівна

-  начальник  відділу  кадрової  роботи
Кіровоградської міської ради

Члени комісії

Барабуля
Микола Іванович

-  начальник  відділу  культури  Кіровоградської
міської ради

Бондар
Яків Андрійович

- заступник голови Кіровоградської обласної ради,
член виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради (за погодженням)

Борисова
Маргарита Миколаївна

-  директор  Навчально-виховного  комплексу
“Кіровоградський  колегіум  —  спеціалізований
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  —  дошкільний
навчальний  заклад  —  центр  естетичного
виховання”  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області (за погодженням)



Завіна
Віталій Іванович

-  депутат  Кіровоградської  міської  ради  (за
погодженням)

Козлова
Лариса Григорівна

-  депутат  Кіровоградської  міської  ради  (за
погодженням)

Коноваленко
Віктор Павлович

- начальник Центру обслуговування споживачів та
продажу  послуг  Кіровоградської  філії  відкритого
акціонерного  товариства  “Укртелеком”  (за
погодженням)

Котіков
Дмитро Семенович

-  президент  “Клубу  директорів”,  головаправління
ВАТ “Цукрогідромаш” (за погодженням)

Краснокутський
Олег Володимирович

-  директор  Кіровоградського  міського  центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Куценко
Олександр Григорович

-  начальник  відділу  фізичної  культури  та  спорту
Кіровоградської міської ради

Мягкий
Віктор Михайлович

-  депутат  Кіровоградської  міської  ради  (за
погодженням)

Олійник
Дмитро Сергійович

-  начальник  юридичного  відділу  Кіровоградської
міської ради

Орлов
Анатолій 
Олександрович

-  депутат  Кіровоградської  міської  ради  (за
погодженням)

Черновол
Михайло іванович

-  депутат  Кіровоградської  обласної  ради  (за
погодженням)

Директор адміністративного
департаменту — заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради                                                               А. Перевозник


